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                        OS PARADOXOS DO 
                        DESEJO E DA MORAL

                        Sérgio Guimarães de Sousa1

A verdade dos jornais

Numa passagem especialmente reveladora, a certa altura, 
logo após o fecho das Câmaras, lendo sobre o que dele 
diziam os jornais, Calisto Elói, em jeito de desabafo, não 
se contém e exclama: «Como hei de eu crer no que vejo 

escrito a respeito dos outros!...»2. O caso não é para menos. Os 
órgãos de comunicação representam-no como este se apresen-
tava antes de se metamorfosear drasticamente por via amo-
rosa. Ou seja, enquanto figura norteada por inabaláveis princí-
pios de honradez de que tanto careceria a classe política3. Figura 
sem igual no panorama político, Calisto seria o único capaz de 
restaurar uma (mítica, na verdade) ordem antiga, assente em 
valores ético-morais. Não só pela franqueza à prova de bala com 
que denuncia os malefícios da política, mas também, e sobre-

1 Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho.
2 CASTELO BRANCO, Camilo – A Queda dum Anjo, p. 219.
3 Neste sentido, os jornais mais não fazem senão reproduzir a empatia dos 
leitores afetos ao Calisto anterior ao amor, regido pela razão e ao serviço da 
intransigente defesa da superioridade moral dos valores tradicionais.
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cuja «beleza e experiência (e esperteza) [foram] capazes de ga-
rantir ao deputado a saída da sua labiríntica e livresca prisão»10. 
O morgado não pode, pois, contar mais com o seu património 
rural para se sustentar. Quanto à sapiência, estava fora de pra-
zo, como se sabe. Não sendo Lisboa Caçarelhos, o seu estatuto 
social não se mede já pela sua condição de rico proprietário agrí-
cola, e menos ainda por todo esse capital simbólico que dá pelo 
nome de sabedoria, antes pela sua função de deputado. Tanto 
mais que o dinheiro obtido pelo desempenho dessa função lhe 
serve para legitimar socialmente o adultério.

Como quer que seja, num aspeto estão, em rigor, os jornais 
certos: o Calisto do antigamente, esse, não regressará de facto 
ao Parlamento. Sendo o modo como lê o que dele se diz na im-
prensa assaz significativo da poderosa reconfiguração que nele 
se operou por efeito do amor.

A fixação na ficção

Sem a mínima noção de que a cultura são culturas, o morga-
do, antes de ceder à tentação do desejo, caracterizava-se por 
um perfil pré-crítico. Nele, a intertextualidade, muito presente 
sob a forma de remissões constantes a clássicos, surgia como o 
lugar em que o texto se emancipava do seu contexto de origem 
e perdurava válido em qualquer circunstância.

Cético quanto à possibilidade de conhecer o mundo fora da 
sua biblioteca, Calisto supunha entendê-lo entregando-se ao es-

simbólica da sociedade lisboeta, esse mesmo Calisto converteu o espaço 
parlamentar num local de espetáculo. O espetáculo da sua presença ex-
centricamente anacrónica, visível tanto pela força expressiva da sua indu-
mentária antiquada, como pelos discursos proferidos perante a assembleia 
parlamentar. Não por acaso, as galerias enchem-se de público, sedento de 
apreciar a personagem, cujo desempenho, se desperta admiração (pense-
se em gente como o desembargador Sarmento), provoca sobretudo efeitos 
de comicidade muito aplaudidos.
10 DUARTE, Lélia Parreira – Arte e Manhas da Ironia Camiliana em A Queda 
dum Anjo, p. 97-113. 

tudo, pelo seu fervoroso patriotismo na defesa dos interesses 
nacionais, ameaçados por uma classe política repleta de vícios e 
desprovida de visão estratégica. Uma classe política, enfim, nar-
cisicamente entregue ao exercício parlamentar como retórica 
(vácua e empastelada, em particular se avaliada pelo desempe-
nho do emblemático Dr. Libório4) e divorciada da realidade con-
creta do país e dos graves problemas de que este padece.

Ora, como sabemos e o próprio morgado sabe, nele já não 
existe «peito ilustre e invulnerável»5, por muito que persista o 
«marnel de febres podres em que ardiam e patinhavam miserá-
veis ambiciosos»6. Os jornais acham-se neste ponto da narrativa 
tão anacrónicos como a biblioteca do morgado em Caçarelhos. 
Desfasados da realidade, louvam o fidalgo por aquilo que ele já 
não é e, mais, suspeitam que este deputado tão atípico, pela sua 
«alta inteligência e virtude»7, não regressará à política, desvalo-
rizada por carregar uma série de estigmas de que o morgado, 
persistentemente ancorado em salutares e ancestrais valores, 
estaria saturado.

Na realidade, rendido à sua nova vida de homem emancipado 
das tradições de que se nutria com avidez, Calisto parece alheio 
aos assuntos da nação, preocupa-se antes com algo de bem pri-
vado: consolidar a sua relação com Ifigénia, «cuidando em alu-
gar e trastejar com elegância britânica uma casa, entre moitas 
de arbustos, a qual parecia feita para a rainha das flores ou para 
repousar-se em fresca sesta de Aurora»8.

E o seu regresso ao espaço parlamentar far-se-á justamente 
para sustentar do ponto de vista económico essa relação com a 
viúva do general-tenente Gonçalo Teles Teive Ponce de Leão9, 

4 Se Calisto nos discursos é gramática histórica, o deputado portuense é 
opacidade verbal.
5 CASTELO BRANCO, Camilo – A Queda dum Anjo, p. 219.
6 CASTELO BRANCO, Camilo – A Queda dum Anjo, p. 219.
7 CASTELO BRANCO, Camilo – A Queda dum Anjo, p. 219.
8 CASTELO BRANCO, Camilo – A Queda dum Anjo, p. 219.
9 Mas os jornais, convirá notar, estão errados ainda por outro motivo. Se 
Calisto não se cansou de pôr a nu um estado de coisas nefastas, se fez uso 
da ficção da sua biblioteca desatualizada para denunciar aspetos da ficção 
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Calisto Elói, morgado de Agra de Freimas, pela sua organiza-
ção moral, pelas suas ideias e predileções, pelos seus hábi-
tos, pelo viver de que se rodeia, é efetivamente um homem 
do século XV, um anacronismo como quer Camilo, mas pelo 
seu alheamento da vida, pelo desdém do exercício, da indu-
ção vulgar, pelo seu recolhimento livresco é também o eter-
no intelectual que concebe da vida e do mundo só a pequena 
parte que o livro lhe denuncia, e que exercita do espírito só a 
pequena parcela que é a inteligência13.

Calisto, dir-se-ia, não anda longe da figura do idiota, sendo o 
seu comportamento bibliófilo disso bastante sintomático14. 
Leia-se este esclarecedor trecho da filósofa norte-americana 
Avital Ronell, no qual o fenómeno da idiotia surge perspetivado 
justamente a partir da leitura:

[...] le sujet est, [...], un lecteur, quelqu’un qui s’intéresse da-
vantage à la pensée des autres qu’à créer la sienne propre. 
[...]. [il] reste fidèle au texte; il n’a pas l’énergie d’y ajouter un 

13 FIGUEIREDO, Fidelino – História da Literatura Romântica (1825-1870), 
p. 217-218.
14 Não devemos, creio, confundir a bibliofilia de Calisto como mero prazer de 
leitura. De facto, não será descabido afirmar o seguinte: ao gastar as noites 
fechado e sozinho na sua copiosa biblioteca, rodeado de livros antigos, o 
morgado, mais do que proceder à satisfação de um prazer, atinge o pata-
mar do gozo («jouissance»). E isto porque o gozo, contrariamente ao prazer, 
existente nos moldes do equilíbrio e da satisfação, o gozo supõe um excesso 
e, em consequência, uma desestabilização/alienação. Sendo esse excesso a 
causa de um desencontro com o universo simbólico (as relações socio-dis-
cursivas). Dito de outro modo: o gozo configura-se como algo a que se tem 
de renunciar para ingressar na ordem socio-simbólica. Neste caso, não é 
difícil recensear o excesso e os seus efeitos: uma prática de leitura acrítica 
cuja intensidade intoxica o protagonista de ideias e presunções falaciosas, 
afastando-o da realidade concreta. E se pensarmos no gozo como excesso 
da razão, não é difícil apercebermo-nos de que a razão de Calisto, nutrida 
por horas seguidas de leituras acríticas, se confronta com a sua própria 
loucura constitutiva, a qual desemboca no gozo livresco, o qual, por seu 
turno, aliena a personagem com o triunfo irrestrito do saber teórico sobre 
a realidade empírica (as identificações patéticas estabelecidas entre esta 
e aquele).

tudo de eruditos volumes histórico-genealógicos, cuja autorida-
de convocava a cada passo. E pior, não raro munido do saber 
antigo, arrogava-se o estatuto de coeficiente de correção, ajus-
tando a realidade empírica ao conhecimento livresco. Manifes-
tamente incapaz de ler com distância crítica os clássicos, absor-
via-os de uma forma empobrecedora: aquela pela qual se é 
incapaz de sair fora do compasso teórico dos textos, vivendo-se 
a ilusão de a realidade empírica se achar prevista nos clássicos 
e por estes descrita e explicada, como se não pudesse escapar à 
jaula de ferro do cânone livresco.

Reconhece-se nesta mania de o herói preencher o núcleo va-
zio da sua subjetividade por informações desatualizadas e, como 
tal, irreais, ou se se quiser dizer de outra forma, nesta sua inca-
pacidade de proceder a uma revisão crítica dos textos11, impon-
do-os como referenciais da realidade, reconhece-se, ia dizendo, 
uma inscrição quixotesca. Quixote, refira-se, é, para todos os 
efeitos, o expoente máximo do divórcio entre o saber livresco e a 
realidade empírica, havendo, pois, como assinala com inteira 
justeza Óscar Lopes, «[...] algo de autoironia cervantina na cul-
tura e conceções clássico-tradicionalistas do herói, um dom-
quixote oitocentista transmontano anacronizado pelas suas in-
cansáveis leituras de velhos livros e alfarrábios»12.

Numa palavra, o morgado padecia, patologicamente, de into-
xicação livresca, definível em termos da impossibilidade de um 
leitor evitar fixar-se na ficção (se entendermos por ficção, neste 
caso, o conjunto teórico de um conhecimento livresco cujo arco 
temporal se situa, basicamente, entre Quinhentos e o Barroco, 
sem esquecer, mais recuado do que isto, genealogias, a casa de 
Avis e referências diversas a autores da antiguidade). Não sur-
preende, assim, a alienação da personagem. Segundo Fidelino de 
Figueiredo,

11 Em rigor, Calisto lê os textos como uma ocorrência de revisionismo. O revi-
sionismo conservador, como sucede nas apropriações literais dos existentes 
textuais do passado, todo ele animado pelo propósito de sacralizar o texto, 
conferindo-lhe um sentido (re)definidor do real.
12 LOPES, Óscar – Ensaios Camilianos, p. 56.
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Agora, modernizado por via sentimental, o deputado dispõe 
de suficiente discernimento crítico para se distanciar da ficção 
oriunda dos livros e, neste caso, dos jornais. Porque, entretanto, 
se foi apercebendo, entre outras noções conexas, de que os cri-
térios e juízos de gosto se acham historicamente determinados 
por circunstâncias e considerações epocais. Noutra reformula-
ção: o triunfo do amor bloqueou no herói a receção exagerada do 
passado. 

Ora, o virtuosismo narrativo de Camilo, muito à força de fre-
quentes ironias e ambiguidades disseminadas ao longo do texto 
por um narrador «intruso», está em ter conseguido fazer com 
que a mudança do herói se possa ler em sentidos razoavelmente 
opostos. Com efeito, para certos leitores o desenlace da narra-
tiva não apenas se afigura forçoso como até, porventura, muito 
desejável, uma vez que Calisto descobriu a felicidade amorosa e 
se sincronizou com a realidade, desfazendo-se de uma alienação 
que o condenava a viver um presente feito de passados (e, sendo 
assim, a «queda» adquire um sentido irónico).

Bem pelo contrário, talvez a maior porção dos leitores, e não 
sem pertinência, ainda que talvez nuns casos com alguma candu-
ra involuntária, encare a transfiguração do herói como uma reso-
lução temática essencialmente dececionante (a «queda» em sen-
tido literal). «A derrota de Calisto aos pés do modernismo 
citadino» – diz-nos Jacinto do Prado Coelho – «é, para o leitor 
compreensivo, uma derrota dolorosa»16. Sem nos debruçarmos 
sobre o que seria um leitor compreensivo, é assaz sintomático o 
facto de o tenor da crítica camiliana se referir ao trajeto do pro-
tagonista em termos de derrota e, mais, de derrota dolorosa. A 
explicação vem a seguir: 

[...] o morgado da Agra de Freimas, longe de ser um pobre 
diabo, caracterizável por dois ou três traços exteriores, reve-
la-se no Parlamento um homem inteligente, com dom de pa-
lavra, ironia oportuna e certeira, vasta cultura clássica. Ape-

16 COELHO, Jacinto do Prado – Introdução ao Estudo da Novela Camiliana, 
p. 212.

supplément, de la gauchir ou de l’altérer. Il n’y a pas de besoin 
appropriatif chez le lecteur servile, juste une répétition com-
pulsive et mortelle qui paralyse la mémoire et affaiblit la pen-
sée. [...]. La seule chose que possède l’idiot et qui manque à 
l’intelligent, c’est une mémoire mécanique. Il peut mémoriser 
n’importe quoi tant qu’il n’a pas à produire ses propres images 
ou ses propres pensées15.

O perfil do idiota, convenhamos, encaixa sem dificuldade no perfil 
de leitor omnívoro e bulímico que é Calisto, veículo de citações que 
sentenciosa e dogmaticamente convoca sem parcimónia para res-
ponder às mais diversas solicitações do quotidiano, como quem dis-
põe de um poderoso manancial explicativo-demonstrativo do funcio-
namento intrínseco do mundo. Nele os textos são, por essa razão, 
sobretudo narco-textos; e os trechos citados sem moderação, as fór-
mulas clássicas, as sentenças do passado, tudo isso são montagens 
textuais convocadas pelo deputado para responder à realidade, isen-
tando-se de a pensar. Compreende-se, por conseguinte, que, à seme-
lhança dos idiotas, Calisto revele uma memória pouco menos do que 
prodigiosa, destinada a suprir a sua medíocre competência reflexiva.

Sentido literal e sentido irónico

Sendo um leitor acrítico, ao proclamar uma fenomenologia da 
temporalidade radicada na presunção de o presente só fazer sen-
tido por reintrodução do passado, o qual se deveria manifestar 
sem reservas no presente, não escapa, na esteira de Quixote, a 
confrontar-se penosamente com a realidade. Os desencontros 
são constantes. Os livros lidos no recôndito da sua biblioteca de 
Caçarelhos não o prepararam para o facto de as relações sociais 
serem permeadas, reguladas e dominadas por abstrações; e de 
estas, por sua vez, serem determinadas por coordenadas espácio-
temporais. A curta experiência política à frente do executivo ca-
marário de Miranda foi disso notório exemplo. 

15 RONELL, Avital – Stupidity, p. 36-37.
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O conservadorismo como máscara

Mais do que esgrimir argumentos a favor ou contra a queda 
do herói, talvez o mais rentável do ponto de vista hermenêutico 
seja deslocar o sentido da interpretação para esta indagação: 
como é que uma personagem sem capacidade para discernir o 
saber livresco do outrora da realidade empírica do agora, vale 
dizer, delirantemente acantonada numa desvairada ficção ideo-
lógica conservadora, pela qual julga ver sem falha em volumes 
bafientos as coordenadas principais (ou os pontos de orienta-
ção) da paisagem desordenada de um século, o XIX, no qual já se 
sentem todas as tensões da modernidade, como é que uma per-
sonagem deste calibre se torna na voz mais lúcida do hemiciclo 
parlamentar?19 Seria de esperar da «parvulez dos seus dizeres 

não trabalha e entrega-se, noites a fio, copiosamente à leitura. Quanto a 
Teodora, vive em exclusivo para o governo da casa. Dir-se-ia uma escrava. 
Assim, ao marido é reservado o saber – a biblioteca de Calisto é quase um 
espaço sagrado, onde a esposa poucas vezes entra –, o prestígio social, sem 
o qual dificilmente teria sido eleito deputado, enquanto Teodora não passa 
de uma mulher, apesar de rica, subalternizada por inteiro à penosa tarefa da 
gestão da casa familiar. Se compararmos este equilíbrio doméstico – bem 
patriarcal, diga-se – ao da relação do morgado com a Ifigénia, nota-se a in-
sensibilidade do morgado perante a condição pouco menos do que miserável 
da prima Teodora. De resto, em Lisboa e numa altura em que é já muito pou-
co capaz de disfarçar o seu desvio amoroso, a forma que encontrará para 
sossegar a esposa, desconfiada perante as avultadas despesas do marido, 
será precisamente reconhecer, não sem flagrante hipocrisia, uma notória 
discrepância na condição social da mulher: «quando eu voltar a casa, quero 
que mudes de vida prima. Hei de reformar o nosso palacete de Miranda, e 
viveremos como nossos avós, com representação e comodidades próprias 
deste tempo. É preciso gozarmos a vida, que é curta. Não andes por lá a me-
dir grão nem a tratar das aves. Entrega isso às criadas, e faze-te a senhora 
fidalga que és» (CASTELO BRANCO, Camilo – A Queda dum Anjo, p. 209).
19 E não será ocioso, antes disso, formular outra pergunta: qual a génese 
desta sua patologia de homem todo teórico (por oposição a Teodora, prática 
e desembaraçada nos afazeres domésticos), fossilizado no passado? Qual a 
razão pela qual o morgado perspetiva, em exclusivo, a realidade sob o ângu-
lo dos livros antigos, refutando, tout bêtement, a sociedade do seu tempo, 
convicto de a essência das coisas residir na justeza das normas do passa-
do? Por morte do pai, Calisto interrompeu os seus estudos no Seminário e 
regressou ao lar, para amparar a mãe, e aí, sem a mediação de um profes-

sar dos seus exageros, sentimos que encerra a única força 
capaz de opor-se à corrupção dos costumes, à desnacionali-
zação progressiva do pensar e do sentir17.

Isto é, lamenta-se a desintegração da personagem enquanto 
substância ética. Melhor dizendo, como consistência ético-polí-
tica, não obstante o evidente quixotismo implicado (os «exage-
ros»), suscetível de reconverter o mundo num espaço menos 
dissoluto e mais sensível aos valores do território como nação. Na 
sua função, por assim dizer, de superego da sociedade lisboeta, o 
morgado atuava na medida de injunção moral nos costumes e na 
política, movendo-se pelas brechas e pelos interstícios abertos 
pelos deslocamentos «patológicos» do edifício socio-patriarcal18. 

17 COELHO, Jacinto do Prado – Introdução ao Estudo da Novela Camiliana, 
p. 212.
18 Em abono da verdade, convém considerar ainda o facto de existir uma 
estratégia discursivo-narrativa ao serviço de uma representação favorável 
do protagonista, sem a qual dificilmente se obteria a empatia do leitor para 
com a personagem. Numa anomalia digna de reparo, se considerarmos o 
facto de Calisto conceder uma relevância vital às questões genealógicas, 
veja-se, por exemplo, que na paz doméstica de Caçarelhos não surge em 
nenhum momento o assunto da sucessão. Se o morgado casou com a pri-
ma em função de uma pura conveniência genealógico-patrimonial (garantir 
a junção das propriedades), facto é que não é pai nem pensa sê-lo. Ora, 
isto não condiz com a ideologia patriarcal, muito sensível à linhagem e às 
transmissões patrimoniais. Assim, percebe-se que entre Calisto e a esposa, 
apesar da tranquilidade doméstica, não há sinais de desejo. Dir-se-ia um 
casal assexuado. E esta condição não é irrelevante na empatia que o leitor 
possa nutrir pela personagem do morgado. Se o Calisto, conservador como 
é, fosse pai e, mais, se o fosse, vamos supor, de uma moça perdida de dese-
jos (românticos) por alguém de baixa extração social, seria difícil ao narra-
dor escamotear a fúria do protagonista perante a hipótese de semelhante 
consórcio. Quer dizer, como muito acontece noutras ficções camilianas, a 
figura do pai sofreria um notório desgaste; e o morgado, não se duvide, con-
servaria com muita dificuldade uma imagem positiva junto do leitor.
Aliás, prestando bem atenção ao texto, é possível recensear em Calisto as-
petos censuráveis. Desde logo, a presunção de casta exibida com manifesto 
orgulho. O morgado encarna – sejamos claros – na perfeição a arrogância 
da elite. E no contexto da sua convivência doméstica com Teodora salta à 
vista uma assimetria muito questionável, digamo-lo assim. Senão vejamos. 
Comportando-se como um abastado proprietário, Calisto, como é sabido, 
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judiciários e eclesiásticos em Portugal, receio que os legisla-
dores excluam a mulher das penas codificadas, e que os bis-
pos lusitanos as excluam da espécie humana!... E pior será se 
algum ministro, no intento de puni-las, as classificam nas 
aves, e nomeadamente nas galinhas! O horror dos saca-ro-
lhas, Sr. Presidente, não me desaperta o ânimo!22

Ou seja, a anti-modernidade, corporificada pelo fidalgo, ser-
ve, em última instância, novas sugestões de modernidade. Dir-
se-ia aqui ser Camilo a falar por interposta presença vocal de 
Calisto. O certo é que se estamos perante um deputado conser-
vador no modo como se apresenta, nas referências ostentadas, 
em determinadas posições adotadas, capaz, pela sua notável 
eloquência, de reduzir o Parlamento a uma espécie de paródia, 
esse deputado, apesar do seu muito declarado propósito de re-
gressar ao antigamente, como se na hipotética restauração des-
se passado já longínquo residisse um retorno a salutares virtu-
des lusas, paradoxalmente, vai contribuir como nenhum outro 
para a discussão das condições da ordem moderna que tanto 
despreza.

Em resumo, Calisto não é apenas um conservador a envergar 
uma representação de si mesmo coerentemente conservadora 
(os ridículos trajes anacrónicos, por exemplo), em virtude de o 
seu conservadorismo, se prestarmos bem atenção às suas mais 
substanciais intervenções, funcionar, podemos dizê-lo, como 
uma máscara enganadora. E isso na medida em que encobre o 
progressismo social denunciado nalgumas das suas mais con-
tundentes palavras dirigidas ao hemiciclo. Ao pugnar por medi-
das igualitárias e atinentes à decência humana, o morgado põe 
em relevo a máscara do seu extremo conservadorismo como 
dissimulação de uma verdade escondida e agora à vista de to-
dos: uma postura socioideológica, pelo menos em certos assun-
tos, progressista e avançada. Não há, desta forma, como não 
notar a existência como que de uma dialética: o que de início se 
apresentava enquanto obstáculo (ideologia conservadora) con-

22 CASTELO BRANCO – A Queda dum Anjo, p. 178.

rotundos»20, e da qual apenas se conseguirá desenvencilhar com 
a descoberta do que não vem nos seus livros (o desejo amoroso), 
uma atuação desastrosa em instância parlamentar21. 

Surpreendentemente, os discursos de Calisto, ainda que sob 
uma epiderme conservadora, revelam-se, em boa verdade, porta-
dores de um progressismo social muito assinalável. O que é, claro, 
inesperado nesta personagem anacrónica e sob o signo de uma 
constelação ideológica muito conservadora. Noutros termos, a 
figura passadista do deputado, consignada por um trajar antigo e 
ratificada por uma retórica apetrechada com citações de outrora, 
essa figura única no espaço lisboeta não se coaduna com as suas 
propostas parlamentares. O morgado, em suma, fala em moldes 
tradicionais, mas boa porção do que diz e propõe não deixa de se 
enquadrar, sem custo, numa moldura emancipatória e progressis-
ta. Veja-se este eloquente trecho de um seu discurso:

Teremos ainda de assistir à repetição do concílio em que ha-
vemos de averiguar se a mulher é da espécie humana? Se os 
srs. Drs. Aires ou Libório, alguma vez, dirigirem os negócios 

sor, entregou-se, em regime de puro autodidatismo, à leitura, ou melhor, à 
absorção voraz da biblioteca familiar. O morgado não beneficiou, por con-
seguinte, dos bons préstimos de um mestre de leitura, capaz de lhe ensinar 
que nenhuma biblioteca se pode arrogar a pretensão de se afirmar como en-
clave seguro e que todo o ato de leitura consiste numa interpretação. Desde 
logo, aquela pela qual se historicizam os existentes textuais, na medida em 
que todos eles se situam, quanto à origem, em tempos diversos. Razão pela 
qual o morgado, leitor ingénuo, porque acrítico, confia irrestritamente nos 
clássicos e não esteja disposto a abdicar da epistemologia (falaciosa) que 
neles supõe e que deles espera. Se assim não fosse, Calisto perderia a sua 
irredutível singularidade, aperceber-se-ia que a realidade (a lisboeta, em 
especial) excede os limites, afinal bem estreitos, dos textos que lê; para não 
falar no facto de nas articulações dos textos, sobretudo sendo clássicos, se 
alojarem por vezes aporias de toda a espécie.
20 CABRAL, Alexandre – Subsídio para uma Interpretação da Novelística 
Camiliana, p. 76.
21 Aliás, até os desencontros cómicos do novo deputado com as normas em 
vigor no Parlamento, embora desemboquem em momentos saborosamente 
cómicos, porque ridículos, contribuem para a missão regeneradora do herói, 
na exata medida em que lhe garantem uma visibilidade ímpar pela qual a 
sua mensagem ecoa com mais presença na classe política e fora dela.
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A devolução invertida da mensagem

Ou melhor, as investidas retóricas do anacrónico Calisto contra 
a política, nomeadamente em questões de pura atualidade e a 
apontarem para progressos sociais efetivos, constituem como que 
o retorno do que nessa política considerada progressista, mas na 
verdade estagnada e retrógrada, se acha recalcado. O morgado 
da Agra de Freimas devolve aos deputados a mensagem destes 
(progressismo), mas fá-lo – e aí reside parte da sua eficácia par-
lamentar – de uma forma perfeitamente invertida (a forma re-
presentada pela atípica figura de um deputado, tanto nos trajes 
como nas fórmulas e referências retórico-discursivas, situado 
num passado longínquo)24. E nessa devolução, o deputado eleito 
pelo círculo de Miranda do Douro não deixa de denunciar os anta-
gonismos sociais próprios de um país muito desigual.

Deste modo, não admira que seja visto pelos adversários 
como um intruso. Logo à partida, por não dominar os códigos 
polidos da política oficial e por não ser capaz de evidenciar ma-
neiras convenientes em público (como se a degradação da polí-
tica se ficasse a dever à incompetente aplicação de normas dis-
cursivo-comportamentais de correção e polidez). Em sentido 
mais lato, o morgado, defensor dos antigos costumes pátrios, é 
de facto incompetente no manejo daquilo que Hegel designava 
por Sittlichkeit: as normas emanadas do, por vezes bem denso, 
contexto social (boas maneiras, galanteio, etc.); essa incompe-
tência de não se saber comportar em estrita conformidade com 
os códigos sociais vigentes não oferece perigo e limita-se a sus-
citar comicidade muito apreciada. A não ser, como sucede em 
instância parlamentar, quando fragiliza, pondo-os mesmo em 
causa, os fundamentos da ordem enquanto operação ideológica 
de ocultação dos antagonismos sociais. O mesmo é dizer, quan-
do, a despeito de qualquer suposta conveniência, o deputado diz 
bem alto o que tem para dizer em matérias sensíveis, sem olhar 

24 Como diria J. Lacan, «le langage humain constituerait […] une commu-
nication où l’émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une 
forme inversée» (LACAN, Jacques – Écrits I, p. 296).

tribui (neste caso, retoricamente) para fundamentar uma nova 
ordem (progressista)23.

Daí a dificuldade dos seus opositores não estar, como é bom 
de ver, em denegrir-lhe o passadismo, à vista de todos e orgu-
lhosamente assumido; a dificuldade de quem com ele se con-
fronta em instância parlamentar reside em lidar com aquilo que 
o comportamento exterior (modos e vestimenta), qual másca-
ra, dissimula tão bem: ideias liberais afetas ao progressismo 
social. Que papel cumpre, então, o conservadorismo do morga-
do? Repudiando o culto do progresso por nele não constatar um 
efetivo progressismo, o papel decisivo de reconhecer a totalida-
de das contradições e dos impasses da modernidade. Sendo as-
sim, pese embora o seu manifesto desfasamento da realidade à 
conta do anacronismo, será, paradoxalmente, o morgado a 
apontar o desfasamento entre a classe política e os problemas 
da nação. 

23 Uma palavra para notar que se Calisto, circunscrito no essencial à razão 
e à moral, é genuinamente anacrónico nas suas convicções e crenças, nada 
impede supor nesse anacronismo um recalcamento do desejo. Daí, aliás, 
a sua adaptação à vida moderna ter sido tão rápida, o que deixa supor um 
desejo previamente inscrito no núcleo semântico profundo da personagem. 
Até porque não foi o seu encontro com Ifigénia um encontro amoroso trau-
mático (como já não o tinha sido o seu fugaz episódio sentimental com a 
filha mais nova do desembargador). O encontro traumático aconteceu 
quando reencontrou, em Caçarelhos, Teodora (e o mesmo sucedeu com a 
morgada de Travancos, que julgou ver diante de si uma encarnação diabóli-
ca) e, antes disso, quando a encontrava nas cartas que tanto o enfastiavam. 
Em todo o caso, convirá assinalar, a possibilidade de o desejo se achar de 
antemão inscrito na subjetividade profunda do protagonista não retira im-
pacto à sua transformação. A sua reconfiguração em homem romântico, 
porque também é disso que se trata, não surge como prolongamento de 
uma causa natural, ocorre, pelo contrário, como fratura abissal. Vale dizer, 
como facto inesperado e sem ligação ao passado, o qual é feito de certezas 
livrescas, isto é, através do empréstimo constante ao antigamente (em re-
gisto psicanalítico lacaniano: a autoridade simbólica do saber livresco anti-
go a funcionar em pleno como a autoridade do Grande Outro).
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E esta uniformização com os colegas vai de par com uma uni-
formização de posições. Se Calisto era voz única, por defender 
causas para as quais o Parlamento se mostrava insensível, ao 
tornar-se num igual a tantos outros, essa voz cancela-se. Até 
porque o orador, homem doravante do presente, já não se socor-
re de referências clássicas para impor a sua razão. Nele, o mo-
delo livresco faliu. Basta ver que no 

 
que concerne à convivência, as «simplezas» do morgado de-
sapareceram. Espontaneidades tais como as máximas ou as 
gargalhadas do fidalgo transmontano e familiaridades afins, 
inabituais em contexto de salão, mas consentidas em auditó-
rio acostumado aos modos do morgado, cessaram. Tão-so-
mente uma inusitada introversão, que se supõe desconcer-
tante para os que o rodeiam e que, quiçá, se compraziam com 
as falas da personagem. Tal como no Parlamento as pala-
vras de Calisto concentravam atenções, porque inabituais na 
instância parlamentar, tanto pela forma como pelo conteú-
do, no salão do desembargador (metonímia do espaço so-
cial), Calisto, por a desconhecer e, mais do que isso, por a 
rejeitar, não alinhava na polidez urbana e social do salão. E 
nisso repousava a raridade da personagem, aquilo tornava-a 
tão popular – dir-se-ia quase que objeto de estimação – a 
todos quantos frequentavam a casa do desembargador Sar-
mento. Calisto contribuía assim, e a seu modo, para o conví-
vio social. Agora, o morgado de Trás-os-Montes tenta de-
sembaraçar-se dessa sua característica faceta, não 
atendendo que nela residia o encanto da sua pessoa. O para-
doxo está em que ao querer aproximar-se das normas de 
convivência no salão, ao desejar participar da polidez urbana 

tiga. Ao descartar-se do seu anterior visual, o morgado desembaraçou-se 
de uma indumentária impensável no Parlamento (e fora dele) pela sua 
extravagância. E ao desfazer-se dos sinais exteriores que o tornavam tão 
incomum perde popularidade. Se a moda constitui fator de individuação, pa-
rece verificar-se aqui o inverso, uma vez que era a vestimenta anacrónica a 
garantir-lhe expressa singularidade. O mesmo se pode afirmar em relação 
à linguagem, agora afinada com a dos restantes deputados. 

ao que dele possam pensar. Digamos que a sua moralidade pura, 
através da qual foca a sua atenção nos reais problemas do país, 
não se compadece com as conveniências das regras implícitas e 
não ditas.

E é nesta desobediência da sensibilidade espontânea do herói 
às normas exteriores de conveniência que se inicia o seu confron-
to com a ideologia em vigor. Porque, como sabemos, as questões, 
os usos e as expectativas oriundos da substância dos costumes 
constituem esquemas de comportamento manifestadores do 
aparelho ideológico. Não por acaso, Calisto, paladino do antiga-
mente, enfatiza bastante a necessidade de se regressar (regredir, 
na realidade) às maneiras decentes e aos costumes do passado.

Um deputado como os outros 

Como se percebe, este empenho patriótico em regenerar a 
nação perde-se com a metamorfose do herói. Ao sincronizar-se 
com a sua época, Calisto vai perder toda a individualidade que o 
tornava tão apelativo; e, com isso, reduz irremediável e drastica-
mente a sua eficácia retórico-discursiva. Como se dela fosse 
apanágio, a sua agilidade verbal anterior desvanece-se com a 
sua antiga personalidade. Outrora tão expedito e com grande 
coerência discursiva, o deputado começa a revelar dificuldades 
em justificar posições. As suas falas parecem incertas e hesi-
tantes, sem encadeamento firme de ideias, desmanchadas do 
ponto de vista estilístico, enfim, a verbalização parece a partir 
daqui incipiente (o modelo seguido por todos). O grande orador, 
ao fim e ao resto, passou a não se distinguir dos demais colegas 
na banalidade e redundância dos dizeres; desfez-se da tipicidade 
pela qual detinha uma individualidade inconfundível, que tanto o 
singularizava e lhe granjeava fama; adquire, por assim dizer, a 
consciência de uma «castração simbólica» (Lacan)25.

25 A diminuição de qualidades discursivas do deputado anda a compasso 
com o renovo da vestimenta, renovo esse que não se fez sem dececionar as 
damas que acorriam ao Parlamento para vê-lo singularmente trajado à an-
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Ao arrepio da ontologia romântica, Calisto enquadra-a, muito 
pragmaticamente e o mais que pode, no contexto das convenções 
sociais, por muito que se desembarace moralmente da tradição pa-
triarcal. No deputado, desejo e legitimação social confundem-se.

Que significa isto? Significa, antes de mais, que o patriarcado 
não foi derrotado pelo desejo e com ele coexiste; só que a coexis-
tência ocorre à custa de uma espécie de amputação: a manifes-
tação disfuncional do patriarcado sob pressão da modernidade 
romântica e de sociedades cada vez mais apostadas na emanci-
pação individual a despeito das tradições. Basta nos lembrar-
mos da esclarecedora advertência do abade de Estevães ao 
morgado, numa altura em que este vivia na ilusão de moralizar a 
sociedade: «V. Ex.ª parece que caiu, há pouco, de algum planeta! 
Olhe que Lisboa não é Miranda, meu amigo. Se o morgado tem de 
espantar-se por cada caso destes que chegar ao seu conheci-
mento, a sua vida na capital tem de ser um permanente ponto de 
admiração!... Deixe correr o mundo...»28. Sensatas, estas pala-
vras do clérigo dizem bem do modo como se perfaz o regime 
patriarcal na capital. De resto, Calisto será a cabal prova disso. 
Assumindo sem medo o adultério (vai ao teatro com Ifigénia), 
legitima-o sem dificuldade aos olhos de uma sociedade, liberal 
nos costumes, que há muito se habituou a admitir na moral pa-
triarcal desvios.

Mais, a razão de ser da estabilidade do regime patriarcal as-
senta paradoxalmente na transgressão dos seus fundamentos 
últimos. O conselho do abade de Estevães, para mais vindo de 

ironia, é indicativa disso; e mais do que tudo, não há como duvidar do facto 
de o morgado experimentar a paixão violenta de um amor autêntico que 
lhe transtornou por completo o ritmo e as coordenadas da sua existência 
pré-amorosa.
28 CASTELO BRANCO, Camilo – A Queda dum Anjo, p. 139. O mesmo abade 
Estevães, habituado a lidar com as vicissitudes do mundo, pouco depois, 
acrescenta, procurando moderar a rigidez moral do seu interlocutor: «Faça 
como eu: lamente as misérias dos homens, e viva com eles, sem participar-lhe 
os defeitos; porque, meu nobre amigo, se a gente vai a rejeitar as rela-
ções das famílias, justa ou injustamente abocanhadas pela maledicência, 
a poucos passos não temos quem nos receba» (CASTELO BRANCO, Camilo 
– A Queda dum Anjo, p. 140).

e de salão dos outros, a personagem acaba por prejudicar a 
própria convivência. E, doravante, o discurso do deputado 
afastar-se-á, de vez, do discurso palavroso e nutrido de cita-
ções e sentenças ou máximas que o caracterizava26. 

E repare-se nestoutro paradoxo: quando era motivo de apre-
ciações ridículas, desde logo pelo seu muito risível trajar, Calisto 
beneficiava de uma exposição com a qual afirmava a sua identi-
dade (rural e passadista). Quanto mais marginal se apresentava 
em relação à sociedade lisboeta, mais lhe era consentido fazer 
valer o seu modo exclusivo de ser. Ao regular-se pelos hábitos 
dos outros, ajustando-se aos padrões em vigor, uniformiza-se e 
perde inegavelmente poder de afirmação.  

O reverso obsceno da Lei

Modernizado por via da descoberta do desejo, como seria ex-
pectável, Calisto romantiza-se: entrega-se ao amor, reformu-
lando-se nesse sentido. Começa por abdicar da sua anterior 
existência de homem regulado pela austera razão e passa a co-
municar pelo coração, facto muito notório no modo como se 
emociona perante uma Ifigénia suspeitosamente capaz de con-
trolar as emoções (diga-se de passagem).

Muito paradoxalmente, o adultério confere à brasileira o re-
conhecimento social de que esta não dispunha ao enviuvar do 
general-tenente Ponce de Leão. Calisto, ao ampará-la, faz as 
vezes da Coroa; e, por força do seu prestígio social, o adultério é 
socialmente consentido, num meio social onde não era raro. Re-
veste-se da aparência de um (patriarcal) socorro a uma paren-
te, jovem e atraente, o que não deixa de conferir um registo pa-
radoxal à narrativa. Sendo uma relação inscrita sob o signo da 
modernidade romântica27, não o é menos sob a ordem patriarcal. 

26 SOUSA, Sérgio Guimarães de – A Emancipação do Coração. Desejo e pa-
triarcado n’A Queda dum Anjo, p. 434.
27 A escolha de Sintra, espaço por excelência romântico, embora tintada de 
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um sacerdote, ao apontar o reverso obsceno de uma moralidade 
que se quer patriarcal e, como tal, atinente aos bons costumes 
da razão e do juízo, ratifica perfeitamente este estado de coisas. 
E isto porque – e este é decerto um ponto crucial – nenhuma 
consistência ideológica, patriarcal ou outra, persiste à margem 
da sua violação esporádica, sendo, em consequência, a trans-
gressão o mais eficaz meio de consolidar o que se transgride29.  
Como sublinha Slavoj Žižek:

Vous pouvez vous la permettre parce que vous êtes absous 
de toute culpabilité en vertu du fait que, pour le grand Autre 
[leia-se: sistema patriarcal], ils n’ont strictement rien fait. 
Les apparences comptent: vous pouvez vous autoriser tou-
tes sortes de fantasmes suspects, mais ce qui compte c’est 
qu’une version moins suspecte soit présentée dans le domai-
ne public de la loi symbolique, en tant qu’enregistrée par le 
grand Autre. Cette double lecture n’est pas un simple com-
promis de la part de la loi symbolique, dans la mesure où la 
loi s’intéresse seulement à maintenir les apparences et vous 
laisse libre d’exercer votre imagination, à la condition qu’elle 
n’empiète pas sur le domaine public. La loi elle-même a be-
soin de ce supplément obscène dont elle reçoit le soutien30.

Deste modo, percebe-se outro paradoxo digno de nota. Quan-
do, antes de «cair», em tom declaradamente paternalista, o 
morgado apregoava a boa moral e indispunha-se, socorrendo-se 
de sentenciosas máximas colhidas na literatura antiga, contra a 
prevaricação, essa sua tenaz vontade de corrigir comportamen-
tos, adequando-os estritamente aos valores patriarcais, na ver-
dade, punha em perigo esses valores. Porque toda a ideologia 
supõe uma moldura ficcional, aquela moldura pela qual se con-
sente o inverso do que a ideologia preconiza. Cabe, pois, à ideolo-
gia cuidar da sua estabilidade, salvando-se de ser tragada pelo 
reverso obsceno do que propõe, incorporando-o. Não estar em 

29 Cf. ŽIŽEK, Slavoj – El Ocaso de las Fantasías, p. 105-106.
30 ŽIŽEK, Slavoj – Comment Lire Lacan, p. 96.

condições de reconhecer e, sobretudo, tolerar um reverso obs-
ceno da realidade ideológica, sem o qual esta não se sustenta, 
equivale a colocá-la em risco. Fervoroso purista dos valores pa-
triarcais, o morgado não se apercebe do cinismo no campo da 
afirmação ideológica e da pertinência desse cinismo na garantia 
da hegemonia da ordem patriarcal.

Resumindo: o herói, muito paradoxalmente, afigura-se mais 
nocivo ao sistema patriarcal quando tenciona salvaguardá-lo 
dos maus costumes, quando acredita incondicionalmente nos 
valores que professa e os deseja ver manifestos na sua expres-
são mais pura, não admitindo falhas nem desvios, quando, en-
fim, quer o patriarcado puro e imaculado e não o admite como 
ficção ideológica31. E, não menos paradoxalmente, sustenta-o ao 
assumir, por fim, ele próprio um adultério que antes, escandali-
zado, censurava na filha mais velha do desembargador Sarmen-
to e não consentia em quem quer que fosse. E se, nessa altura, a 
fuga para a Europa do amante de D. Caterina Sarmento, D. Bruno 
de Mascarenhas (o apelido diz tudo), constituía a solução para o 
problema, agora a Europa, em sentido inverso, surge, não sem 
ironia, novamente como solução. O morgado parte com a aman-
te numa viagem pela Europa, onde prosseguirá certamente a 
sua sincronização com o mundo moderno e «civilizado», esca-
pando às fúrias da esposa traída.          

 

31 Calisto, convirá não esquecer, não é o resultado da modernidade que 
combate. Se o fosse, limitava-se a ser conservador, como eventualmente 
muitos dos que o aplaudem no Parlamento ou o louvam na sociedade lis-
boeta. O morgado vive à margem do século XIX, é uma personagem de um 
outro tempo, daí que a sua defesa dos valores do antigamente se faça mui-
to por via da linguagem e das representações culturais evocativas desses 
mesmos valores. A modernidade oitocentista não lhe moldou as formas de 
resistência com as quais este se lhe opõe. E toda a eficácia de Calisto reside 
aí. O morgado é objeto de admiração pela sua erudição em matéria de clás-
sicos e pelo modo como a cada passo consegue enquadrar essa erudição do 
passado no presente, denunciando-lhe as fragilidades.
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porque, previamente, fomos induzidos a desejá-lo através de um 
objeto-causa do desejo. Em geral, o objeto-causa do desejo, a 
não confundir, portanto, com o objeto do desejo, consiste num 
traço a desempenhar a função de obstáculo; e o obstáculo cum-
pre, por sua vez, a paradoxal função de instigar o desejo (a inten-
sidade do desejo é diretamente proporcional à da interdição). 
Ora, a inacessibilidade de Adelaide, moça jovem, comprometida 
e sentimentalmente avessa ao morgado, atua nessa medida, 
instigando em Calisto desejo sentimental, o qual encontrará, de-
pois, satisfação plena nos braços de Ifigénia. Que é como quem 
diz, Adelaide foi o obstáculo paradoxal através do qual o deputa-
do sentiu a irreprimível necessidade de se entregar ao desejo 
amoroso, logo que este se lhe apresentou sob a sedutora forma 
de uma jovem brasileira. Ao conhecer Ifigénia, o morgado (que, 
entretanto, reformulara a decoração dos seus aposentos...), por 
outras palavras, já se achava disponível para amar.    

Ceticismos 

Se na mutação do herói, por intermédio da qual Camilo se 
compraz em representar de maneira particularmente negativa 
os meandros (obscenos) da realidade política da sua época33, al-
guns leitores identificarão, como dissemos, uma «queda» em 
sentido literal (o sentido da perda de uma inocência conducente 

33 Nas palavras de Óscar Lopes: «No romance A Queda de Um Anjo, começa 
(tal como acontece no Amor de Perdição) por ridicularizar a nobreza pro-
vinciana, mas acaba por dar das classes lisboetas dirigentes do Constitu-
cionalismo um quadro de torpeza, vício, corrupção administrativa, que os 
futuros romancistas naturalistas, como Abel Botelho, continuarão. A ideia 
global da sociedade lisboeta, portuense, da aristocracia ou da burguesia ru-
ral, que Camilo nos deixa, é a de uma violência permanente e instituciona-
lizada, quer na disputa entre círculos familiares ou clientelas quer no inte-
rior de cada um desses círculos, quaisquer que fossem as feições jurídicas, 
administrativas e moralistas, sob as quais tal violência institucionalizada 
se mascara, anestesia, ou mesmo, em certos casos, se coíbe por uma ar-
bitragem exercida entre os grupos dominantes» (LOPES, Óscar – Ensaios 
Camilianos, p. 79).

O obstáculo paradoxal

Apesar de fugaz, a paixão por Adelaide não é irrelevante e 
não deve ser lida como uma experiência sentimental somente 
patética e falhada. Adquire, antes, uma relevância decisiva. Tra-
tou-se, pois, do primeiro momento em que Calisto, possuído por 
um desejo de natureza desconhecida, assume, bem vistas as 
coisas, o seu destino.

Sob o efeito estonteante da paixão, encerrado no seu gabine-
te de estudo, como é seu hábito, socorre-se de livros para perce-
ber o desconhecido. Muito significativamente, abre ao acaso um 
volume de versos de António Ferreira e declama partes de dois 
sonetos. Se ainda recorre aos clássicos (a sua biblioteca não dis-
põe de outras obras), não é despiciendo notar que se detém num 
texto literário, propenso à expressão emotiva, e nele não busca 
argumentação lógico-racional, passível de reforçar uma convic-
ção, antes o aprecia pela sua expressividade estético-literária. A 
apropriação do cânone passa, em suma, a fazer-se através de 
uma leitura sensitiva, não se restringe mais àquela leitura inte-
lectiva própria de quem consulta uma qualquer enciclopédia. 

A mudança mais significativa, porém, verifica-se no dia se-
guinte. Após ter lido um pouco de Camões e de Filinto Elísio, eis 
que o deputado se põe a escrever um soneto, clássico na forma 
e no assunto, com alusões a Camões e a Ovídio. Se até agora 
Calisto era acatado pela leitura de um cânone, que se circuns-
crevia a dar o leitor como previsto nele; agora o cânone implica 
que o leitor o imite de outro modo, escrevendo. Que seja autor de 
si, emancipando-se das prescrições dos livros anacrónicos. Se o 
faz ainda de um modo moderado, estereotipado ou «fraudulen-
to», isso pouco importa, o relevante é escapar à determinação 
livresca imposta por uma leitura acrítica dos clássicos32.

Tocamos ainda num ponto fundamental, se acrescentarmos 
que a filha do desembargador cumpre a capital função de ser ob-
jeto-causa do desejo. Quando desejamos um objeto, desejamo-lo 

32 Cf. SOUSA, Sérgio Guimarães de – A Emancipação do Coração. Desejo e 
patriarcado n’A Queda dum Anjo, p. 428-432.
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rios infalíveis. Sendo essa confiança na inesgotabilidade dos tex-
tos assumida como atitude de superioridade moral. Sem se 
aperceber que só em perspetiva histórica se pode considerar 
qualquer repertório como cânone, uma vez que todo o texto se 
acha histórica e socialmente construído, Calisto depositava o 
sentido da realidade na mediação livresca e não o obtinha de 
uma experiência imediata. Daí o seu flagrante desafinamento 
epistémico com o mundo.

Neste sentido, o seu ceticismo afigurava-se radical, porque, 
suportado pela verdade incontestável de um cânone, constituí-
do essencialmente por cosmologias pré-modernas, nele aferia o 
herói a justeza do mundo e por ele renunciava ao mundo. Como 
todo o cético, Calisto ambicionava superar a dúvida, única forma 
de escapar à angústia de não saber. A sua situação de cético era, 
todavia, assaz particular, visto que o transformava num sujeito 
em «biblioteca», digamo-lo assim, pela forma como debitava, 
com indubitável virtuosismo retórico, excertos de clássicos por 
tudo e por nada. E como se pode perceber facilmente, este modo 
de superar o ceticismo revelava-se problemático. Porque anula-
va a dúvida comutando-a pela crença na (suposta) verdade dos 
livros, sobrepondo o conhecimento (a erudição prescrita pelo 
saber livresco) ao reconhecimento (a verdade do real). Confor-
me afirma, a este respeito, Stanley Cavell:

In “Knowing and Acknowledging” I said that acknowledge-
ment “goes beyond” knowledge, not in the order, or as a feat 
of cognition, but in the call upon me to express the knowled-
ge at its core, to recognize what I now, to do something in 
the light of it, apart from which this knowledge remains wi-
thout expression, hence perhaps without possession. To 
avoid acknowledgment by refusing this call upon me would 
create “the sense of the sense it makes to say that I cannot 
step outside” (“go beyond”) my feat cognition35.  

35 CAVELL, Stanley – The Claim of Reason, p. 428.

à traição de valores louváveis), outros, como também já o disse-
mos e agora repetimos, constatarão uma ironia, em virtude de a 
«queda» corresponder, no fim de contas, a uma emancipação 
moderna do herói (a qual ganhou a melhor forma possível: o de-
sejo a decretar a falência do anacronismo em nome da felicidade 
amorosa).

Mas, como sabemos, nem os valores professados no tempo 
da crença irrestrita na verdade dos clássicos eram assim tão 
inocentes, como não há certeza inequívoca de a relação com a 
brasileira se traduzir em suprema felicidade. O certo é ambas as 
leituras conjugarem vantagens com desvantagens, sendo cada 
uma problemática se a intenção for ajuizar com nitidez a perti-
nência moral que nela adquire o protagonista34.

Certo ainda é o facto, em todo o caso, de Calisto não se ter 
salvo pelos clássicos, porque os clássicos, como o que quer que 
seja, não podem deixar de ser parte do mundo; e se o mundo 
deles faz parte, essa parte não é forçosamente coincidente com 
o mundo. Nesta diferença se estabelece o ceticismo do herói, 
ceticismo cujo sintoma mais evidente se achava na sua obses-
são pelo conhecimento totalmente certo. Rendido à literalidade 
do texto, enclausurado na convicção de os clássicos registarem 
verdades universais e atemporais, independentes dos condicio-
nalismos contextuais, como se estes fossem a legitimação de 
tudo, o morgado confiava cegamente neles enquanto receituá-

34 Daí ser, a meu ver, exegeticamente pertinente ficar-se por uma leitura 
recenseadora do trajeto do herói em termos de mera oposição entre, por 
um lado, verdades universais, aquelas professadas pela sua fase inicial de 
fervorosa crença na ideia de uma ordem imutável sobre a qual se estrutu-
raria (ou deveria estruturar) a realidade humana; e, por outro, a postura his-
toricista de quem, finalmente sintonizado com o seu século, descobre que 
as coisas se definem em virtude das circunstâncias e que estas são coex-
tensíveis à condição humana. Perspetivar a transformação da personagem 
nos termos desta oposição talvez faça esquecer o que nela talvez seja mais 
interessante: uma relação dialética entre o universal e o particular. Aquela 
relação por intermédio da qual um trajeto concreto e historicamente situá-
vel numa circunstância particular (a eleição), pautado pela descoberta da 
paixão amorosa, concretiza aquilo que cada época especifica a seu modo: a 
incessante e universal busca da felicidade.
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mesmo que estas acarretem outras verdades menos defensá-
veis da sua pessoa e, por extensão, do seu comportamento.

No momento em que folheia as páginas do jornal e não se re-
conhece no que nelas lê, fica particularmente clara esta mudan-
ça sem retorno do herói. Contudo, se, duvidando dos livros, a per-
sonagem se dotou de um ceticismo moderado, retenha-se que 
esse ceticismo, ao inverso do anterior, nada pode contra o desejo. 
Sobretudo se os seus malefícios se apresentarem encarnados 
por uma jovem e atraente mulher. Não duvidando da reciprocida-
de do amor, ao contrário talvez do perspicaz leitor, o herói acaba, 
sem resistências, por entregar-se à bela brasileira e não duvida. 
No entanto, a dúvida não é de todo injustificada, embora sem so-
lução à vista (nada garante inequivocamente que Ifigénia corres-
ponda ao amor de Calisto, como nada, em rigor, deixa presumir o 
inverso). Numa fase tardia da sua existência, Freud formularia 
uma célebre pergunta: «Was will das Weib?» («O que quer a mu-
lher?»), perplexo perante o enigma feminino. Bem vistas as coi-
sas, o mesmo se poderia perguntar quanto a Ifigénia. 

O que sabemos, e já não é pouco, é que entre o morgado e a jo-
vem e bela brasileira a relação não é assexuada. Os dois filhos gé-
meos comprovam-no; e, mais do que isso, significam até que Calis-
to passa a viver em profundo acordo com as suas convicções. Se no 
Parlamento pugnou pelo fim da Lei dos Morgadios, legislando um 
projeto de lei destinado a abolir vínculos, o facto de ser pai de gé-
meos concretiza, literalmente, essa pretensão. E viver de acordo 
com as suas convicções foi, na verdade, o que Calisto sempre fez.
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                        CAMILO ALBUMISTA
                        Ernesto Rodrigues1

Alternativos ao livro2, jornal e revista (quando não media-
dores), ora absorvendo-os, ora inspirando-os, temos 
suportes diversos, quais sejam almanaques, álbuns e 
leques. Mais raros, bilhetes-de-visita3, folhas de hera, 

mortalha4, objectos de cerâmica ou bolsas e malas de senhora. 
Os livros de visitas de certas instituições, caso de museus, ou 
as carteiras de lembranças e do viajante, têm afinidades com o 
álbum5. Não estudei alfabetos bordados e lenços de namorado, 

1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras – CLEPUL.
2 Em casos peculiares, ainda por estudar, «Num romance» ou «Em bilhete-
de-visita», como sugere DEUS, João de – Campo de Flores, p. 210 e 271, 
respectivamente. Hoje, acrescentaríamos outros suportes: autocarros, pa-
pel higiénico, caixas de fósforos, camisas...
3 DEUS, João de – Em bilhete-de-visita. In Campo de Flores, p. 271.
4 «Poema de Gomes Leal em folha de hera» e «Poema autógrafo de F. Pes-
soa sobre mortalha» podem ser vistos em OLIVEIRA, António Braz de 
(coord.) – Contributo para um Levantamento Nacional de Espólios Literá-
rios, p. 21, 29.
5 Um exemplo: «A corrente do rio e o velho moinho», escrito, em 18-VIII-
1909, «no livro de visitantes da Casa-Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova 


